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Tampere3-hankeorganisaation laatimat vastaukset Tampere3-rekrytointijärjestelmän tarjouspyyntöön esitettyihin kysymyksiin.
Kysymykset on ryhmitelty aihealueittain ja kysymyksien numerointi on juokseva.
Tarjouspyynnön liite 3 (Tietosuoja- ja –suojavaatimukset)
1. Kysymys:
Tarjouspyynnön liitteessä 3 (Tietoturva- ja –suojavaatimukset) on osa vaatimuksista määritelty
pakollisiksi. Jos vastaa pakolliseen vaatimukseen ”Ei”, niin onko se hylkäysperuste?
Vastaus:
Tarjouspyynnön liitteessä 3 (Tietoturva- ja –suojavaatimukset) esitetyt pakolliset vaatimukset
ovat pakollisia ja mikäli pakolliseen vaatimukseen vastaa ”Ei”, on kyseessä hylkäysperuste.
Kyllä-vastaukseen riittää se, että tarjoaja vakuuttaa vaatimuksen toteutuvan tarjottavassa järjestelmässä viimeistään 25.5.2018, kun EU-tietosuojavaatimukset astuvat voimaan
Tarjouspyynnön liite 6 (Hintalomake)
2. Kysymys:
Huomioidaanko optiot hintavertailussa? Hintalomakkeella mainitaan, että optioita ei huomioida
hintavertailussa, mutta TAMK-option hinta on kuitenkin summattu vertailuhintaan.
Vastaus
Optioita (rekrytointijärjestelmän käyttöönotto TAMK:ssa tai videohaastattelumoduuli) ei huomioida hintavertailussa. Tarjouspyynnön liitteessä 6 (Hintalomake) huomattiin virhe laskentakaavassa tarjouspyynnön julkaisun jälkeen. Kaava korjattiin (liitteessä korjausmerkintä 29.11) ja korjattu Liite 6 (Hintalomake) on lisätty tampere3.fi-sivuille 30.11.2017. Tarjoajien tulee käyttää korjattua liitettä.
3. Kysymys:
Tarjouspyynnön Liitteellä 6 (Hintalomake) on sanottu seuraavaa: Toimittaja ilmoittaa hinnat ja
muut pyydetyt tiedot välilehden HINTA sinisiin soluihin. Hintalomakkeella on yhteensä 2 välilehteä. Tarjoajan nimi ilmoitetaan jokaisella välilehdellä (pl. Ohje-välilehti). Onko hintaliitteessä ohjevälilehden lisäksi 2 välilehteä?
Vastaus:
Tarjouspyynnön Liite 6 (Hintalomake) sisältää yhteensä 2 välilehteä: ohje- välilehti sekä varsinainen välilehti hintojen ilmoittamiseksi.
Sama logiikka pätee myös tarjouspyynnön liitteisiin 1 (Toiminnalliset vaatimukset), liite 2 (Tekniset vaatimukset) ja liite 5 (Optio videohaastattelumoduulista). Kunkin liitteen ohje-sivulla ilmoitetaan välilehtien määrä ja ohje-sivu on laskettu mukaan yhtenä välilehtenä.
4. Kysymys:
Voiko I-vaiheen osatoimitusprojektit yhdistää, vai halutaanko kullakin oppilaitoksella olevan oma
käyttöönotto?
Vastaus:
I-vaiheen osatoimitusprojekteja ei voi yhdistää. Vuonna 2018 Tampereen yliopisto ja Tampereen
teknillinen yliopisto ovat omia erillisiä organisaatioitaan. Käyttöönottoprojekti toteutetaan yhteistyössä ja samanaikaisesti, mutta yliopistot ottavat järjestelmät käyttöön erillisinä järjestelminään.
Järjestelmien tietokannat yhdistetään toisiinsa myöhemmin.
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HAKA-tunnistautuminen
5. Kysymys:
Liittyen tarjouspyynnön teknisiin vaatimuksiin REKRYT-42 ja REKRYT-43 (HAKAtunnistautuminen)
HAKA-kirjautumisliittymä on lueteltu teknisessä ominaisuusvaatimusluettelossa. Muualla tarjouspyynnössä mainitaan aikataulujen osalta, että pakollisten ominaisuuksien tulee olla valmiina
31.12.2017 ja rajapintojen ja liittymien osalta määräpäivä on 1.3.2018. Järjestelmän ulkopuolinen kirjautumisliittymä on haastavaa tulkita ominaisuudeksi, koska kyseessä ei ole järjestelmän
ominaisuus vaan liittymä HAKA-luottamusverkostoon. Vaatimuksessa REKRYT-43 nimenomaisesti mainitaan, että tiedon hakeminen HAKA:sta. Tulkitaanko näiden vaatimusten olevan ominaisuuksia vai rajapintoja? Kummalla em. aikatauluista näiden vaatimusten tulee toteutua?
Vastaus:
Yksi rekrytointijärjestelmää koskevista pakollisista vaatimuksista on, että sisäisten käyttäjien tunnistautumisen tulee tapahtua HAKA-luottamusverkoston avulla. Tätä toimintoa ei kuitenkaan voi
testata käytettävyystutkimuksissa.
Tarjoajat vastaavat siitä, että rekrytointijärjestelmä on liitetty HAKA-luottamusverkostoon ennen
sopimuksen allekirjoittamista. Luottamusverkostoon liittyminen ei saa aiheuttaa viivettä sopimuksen allekirjoittamiselle.
Sopimus
6. Kysymys:
Voidaanko sopimukseen ehdottaa muutoksia?
Vastaus:
Tarjoaja ei voi antaa omaa sopimusluonnosta eikä esittää muitakaan tarjouspyynnöstä poikkeavia ehtoja. Lopulliseen sopimukseen kirjataan täsmennykset ja selvennetään epäselvyydet ja
ristiriitaisuudet
Luottamukselliset tiedot
7. Kysymys:
Voiko tarjoaja nimetä dokumentteja salassa pidettäviksi?
Vastaus:
Hankinta-asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Jos tarjous tai sen osa tarjoajan näkemyksestä sisältää liike- tai ammattisalaisuuden johdosta luottamuksellista materiaalia, voi tarjoaja
merkitä ne materiaalit selkeästi luottamukselliseksi merkinnällä ”salassa pidettävä”. Lisäksi tarjoajan tulee nimetä salassa pidettävät materiaalit tarjouspyynnön liitteellä 12 (tarjouksen kansilehti). Kokonaistarjoushinta on julkinen.

